
 

 

Obec Očkov 

 
Dodatok č. 1 /2020 

k Všeobecne  záväznému  nariadeniu 

č. 1 /2016 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Očkov o nakladaní 

s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, 

objemným odpadom 

 

Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN 1/2016: 

 -     vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa : 27.11.2020 

- zverejnený na webovom sídle obce  dňa : 27.11. 2020 

 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane):  07. 12. 2020          

  Doručené pripomienky (počet) :  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa ............................ 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa ............................ 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Očkove dňa ..............2020  pod č. :  ............. 

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce  dňa :  

VZN zvesené z úradnej tabule obce  dňa :  

VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa :  

 

Dodatok č. 1/2020 k VZN 1/2016 nadobúda účinnosť dňom   
 

 

 

 



Obec Očkov podľa § 6 ods. 1, § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v súlade s § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva dodatok č. 1 k VZN o nakladaní 

s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom 

 

 

V ČASTI 3 a § 13 sa mení jeho názov a ruší sa celý pôvodný text a dopĺňajú sa body 10.1 

a 10.2 

§13 

NAKLADANIE S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM KUCHYNSKÝM ODPADOM 

OD FYZICKÝCH OSÔB 

 

10.1 Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (ďalej len BRKO) od fyzických 

osôb, obec Očkov zabezpečuje do 120 l zberných nádob určených na BRKO, rozmiestnených 

v obci Očkov. 

Vývoz kontajnerov určených na BRKO bude 1x týždenne. Dni vývozu budú zverejnené na 

úradnej tabuli a webovej stránke obce. 

 

10.2 Zberné nádoby na BRKO sú zelenej farby s označením „KUCHYNSKÝ ODPAD“.  

O rozmiestnení kontajnerov na BRKO budú občania informovaní zverejnením na úradnej 

tabuli, webovej a facebookovej stránke obce a miestnym rozhlasom. 

 

 

 

ČLÁNOK 16 

ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 

 

1. Týmto Dodatkom č. 1/2020 k VZN č. 1/2016 sa mení pôvodné znenie VZN č. 1/2016  

2. Na tomto Dodatku č. 1 sa uznieslo OZ obce Očkov dňa ................... uznesením č. 

.../2020 

3. Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 1/2016 nadobúda účinnosť  01.01.2021 

 

 

 

 

 

27.11.2020                                                                    Miroslav Beňovič 

                                                                                         starosta obce 


